
แบบ สขร.๒

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๑ จางเหมาบุคคลปฏิบัติงาน ๗,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นางขันทอง ๗,๐๐๐ นางขันทอง ๗,๐๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ทําความสะอาดสํานักงาน แจมสายพงษ แจมสายพงษ ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน  กันยายน 2561 และเงื่อนไขที่กําหนด

๒ จางเหมาบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานประจํา ๔๙,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00    นายภควัส  ศรีแกว 7,000.00         เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ศุนยกูชีพกูภัย และหนวยแพทยฉุกเฉิน นายเสนห 7,000.00    นายเสนห 7,000.00         ตรงตามรายละเอียด

ประจําเดือน  กันยายน 2561 แจมสายพงษ แจมสายพงษ และเงื่อนไขที่กําหนด

นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00    นายสุริยา  ปงจันดี 7,000.00         

นายบรรชา กันหลี 7,000.00    นายบรรชา กันหลี 7,000.00         

นายปรีชา สุทธิ 7,000.00    นายปรีชา สุทธิ 7,000.00         

นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00    นายคมกฤษ ใจแขวง 7,000.00         

นายสมบรูณ ภูปนคํา 7,000.00    นายสมบรูณ ภูปนคํา 7,000.00         

๓ จางเหมาพนักงานผช.จัดเก็บฯ 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเยาวรักษ 7,000 นางสาวเยาวรักษ 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  กันยายน 2561 วิไลเจริญกิจ วิไลเจริญกิจ ตรงตามรายละเอียด

๔ จางเหมาพนักงานผช.ธุรการโยธา 7,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 นางสาวอัจฉริยา จันอูน 7,000 เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  กันยายน 2561 ตรงตามรายละเอียด

๕ จางเหมาบริการงานบุคลากร ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ นางสาวธันยารัตน ๗,๐๐๐.๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1 ต.ค.60- 30 ก.ย.61 

ประจําเดือน  กันยายน 2561 ปองนันท ปองนันท ตรงตามรายละเอียด

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ในรอบเดือน กันยายน  ๒๕61

องคการบริหารสวนตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น  จังหวัดนาน



งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๖ จางเหมาบริการงานผูชวยชางไฟฟา ๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง นายบุญมา จันทดัด ๗,๐๐๐.๐๐ นายบุญมา จันทดัด ๗,๐๐๐.๐๐ เปนผูมีคุณสมบัติถูกตอง 1ส.ค.61-30ก.ย.61

ประจําเดือน  กันยายน 2561 ตรงตามรายละเอียด

๗ จัดจางซอมบํารุงคอมฯ สํานักปลัด ๙๕๐ เฉพาะเจาะจง รานเจทีคอมฯ ๙๕๐ รานเจทีคอมฯ ๙๕๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 83/2561/3ก.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

๘ จัดจางซอมบํารุงรถยนตสวนกลาง ๒๑,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เฟองเจริญยนต ๒๑,๐๐๐ หจก.เฟองเจริญยนต ๒๑,๐๐๐ เปนผูมีอาชีพรับจาง 84/82561/3ก.ย.61

บจ 4610 ดังกลาวโดยตรง

๙ จัดจางทําปายโครงการพัฒนาอาชีพ ๓๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ 300 น.ส.กฤชากรณ 300 เปนผูมีอาชีพรับจาง 85/2561/7ก.ย.61

การกรีดยางพารา ยอดปา ยอดปา ดังกลาวโดยตรง

๑๐ จัดจางทําปายโครงการปองกัน ๓,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ 3,000 น.ส.กฤชากรณ 3,000 เปนผูมีอาชีพรับจาง 86/2561/10ก.ย.61

และลดอุบัติเหตุทางถนน ยอดปา ยอดปา ดังกลาวโดยตรง

๑๑ จัดจางซอมบํารุงรถยนตรับสงนักเรียน ๖,๘๖๐ เฉพาะเจาะจง รานอารีย 6,860 รานอารีย 6,860 เปนผูมีอาชีพรับจาง 87/2561/11ก.ย.61

อิเล็คทริค อิเล็คทริค ดังกลาวโดยตรง

12 จัดจางซอมบํารุงครุภัณฑเครื่องพิมพ 2,100 เฉพาะเจาะจง รานเจทีคอมฯ 2100 รานเจทีคอมฯ 2,100 เปนผูมีอาชีพรับจาง 88/2561/20ก.ย.61

กองคลัง ดังกลาวโดยตรง

13 จัดจางทําปายโครงการเยาวชนรุนใหม 300 เฉพาะเจาะจง น.ส.กฤชากรณ 300 น.ส.กฤชากรณ 300 เปนผูมีอาชีพรับจาง 89/2561/20ก.ย.61

ใสใจสิ่งแวดลอม ยอดปา ยอดปา ดังกลาวโดยตรง



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

๑๔ จัดซื้อวัสดุคอมฯ(หมึกพิมพ) ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง รานเจทีคอมฯ ๑,๐๐๐.๐๐ รานเจทีคอมฯ ๑,๐๐๐.๐๐ เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 89/2561/3ก.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๕ จัดซื้อวัสดุคอมฯสํานักปลัด ๙๕๐ เฉพาะเจาะจง รานเจทีคอมฯ ๙๕๐ รานเจทีคอมฯ ๙๕๐ เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 90/2561/3ก.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๖ จัดซื้อวัสดุคอมฯ ๘,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง รานเจทีคอมฯ ๘,๔๐๐ รานเจทีคอมฯ ๘,๔๐๐ เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 91/82561/7ก.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๗ จัดซื้อวัสดุโครงการอบรมพัฒนาอาชีพ ๒,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง รานเสริมปานการคา 2,400 รานเสริมปานการคา 2,400 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 92/2561/10ก.ย.61

การกรีดยางพารา ดังกลาวโดยตรง

๑๘ จัดซื้อวัสดุคอมฯ ๓,๔๕๐ เฉพาะเจาะจง รานเจทีคอมฯ 3,450 รานเจทีคอมฯ 3,450 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 93/2561/11ก.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

๑๙ จัดซื้อวัสดุดับเพลิง ๑๒,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง รานนานการดับเพลิง 12,500 รานนานการดับเพลิง 12,500 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 94/2561/18ก.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

20 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย(งานปองกัน) 28,000 เฉพาะเจาะจง รานนานการดับเพลิง 28000 รานนานการดับเพลิง 28,000 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 95/2561/20ก.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

21 จัดซื้อวัสดุโครงการเยาวชนรุนใหม 3200 เฉพาะเจาะจง รานเสริมปานการคา 3200 รานเสริมปานการคา 3200 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 96/2561/20ก.ย.61

ใสใจสิ่งแวดลอม ดังกลาวโดยตรง

22 จัดซื้อวัสดเุครื่องแตงกาย(รองบูท) 4000 เฉพาะเจาะจง นางวล บัตริยะ 4000 นางวล บัตริยะ 4000 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 97/2561/24ก.ย.61



ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) ที่เสนอ ซื้อ/จาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อ/จาง

23 จัดซื้อวัสดุกอสราง 120,896 เฉพาะเจาะจง รานจําปการคา 120,896 รานจําปการคา 120,896 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 98/2561/24ก.ย.61

ดังกลาวโดยตรง

24 จัดซื้อวัสดุสํารวจ 3,500 เฉพาะเจาะจง รานเทพสยาม 3,500 รานเทพสยาม 3,500 เปนผูมีอาชีพขายวัสดุ 99/2561/26ก.ย.61

อิเล็คทริค อิเล็คทริค ดังกลาวโดยตรง

๓๐๖,๘๐๖รวมเปนเงินท้ังสิ้น (สามแสนหกพันแปดรอยหกบาทถวน)


